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1 PRAVNA PODLAGA 

 
 

V skladu s 123. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) (v nadaljnjem besedilu: 

ZUreP-2) se prostorski izvedbeni akt pripravlja po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in 

sprejetje razen, če ta zakon ne določa drugače. 

 

Na podlagi prvega odstavka 118. člena ZUreP-2 odločitev priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora 

MO 5 temelji na usmeritvah petega odstavka 63. člena Občinskega prostorskega načrta Občine 

Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/2017) (v nadaljnjem besedilu: OPN) in na podlagi pobude 

investitorja priprave OPPN. 

 

V drugem odstavku 118. člena ZUreP-2 je določeno, da v primeru, če usmeritve za pripravo OPPN v  OPN 

niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 

108. člena ZUreP-2. 

 

Skladno s prvim odstavkom 108. člena ZUreP-2 mora občina pred sprejetjem odločitve o pripravi 

pripraviti izhodišča za pripravo OPPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz 

prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtev nadrejenih prostorskih aktov in ob 

poznavanju sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti: 

– namen in  potrebo po pripravi OPPN, 

– ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti 

z OPPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi 

razvojni in varstveni dokumenti, 

– potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in 

družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje, 

– okvirne  roke  za izvedbo priprave  OPPN  in  investicij  iz  prejšnje  alineje. 

 

Skladno s tretjim členom 118. člena ZUreP-2, da v primeru, ko se OPPN pripravlja ob pobudi investitorja 

ta vsebuje tudi: 

– predstavitev investicijske namere, 

– utemeljitev skladnosti pobude z regionalnim in občinskim prostorskim planom, občinskim 

prostorskim načrtom in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, 

– opis in grafične prikaze območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in drugih 

posegov v prostor. 
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2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OPPN 
 

Pobudnik AS FAKTOR, d. o. o. je dne 2. 8. 2021 na Občino Moravske Toplice podal pobudo za pripravo 

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih. Z OPPN se bodo na delu območja enote urejanja prostora MO 5 določili 

prostorski izvedbeni pogoji za umestitev in gradnjo turističnih objektov s pripadajočimi infrastrukturnimi 

objekti. 

 

OPPN bo podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ter 

bo določal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. 

 

Potrebo po pripravi OPPN je izkazala občina in pobudnik.  

 

 

 

 

3 KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE 

UREDITVE 
 
Z OPPN se načrtuje:  

– gradnja stanovanjskih stavb s pomožnimi in pripadajočimi objekti: 

– enostanovanjskih stavb – in sicer le počitniških hiš; 

– gradnja nestanovanjskih stavb s pomožnimi in pripadajočimi objekti: 

– gostinskih stavb – in sicer gostiln in drugih gostinskih stavb za kratkotrajno nastanitev, 

– trgovskih stavb – in sicer le samostojnih prodajaln in butik, 

– nestanovanjskih kmetijskih stavb le za namene turistične dejavnosti; 

– gradnja gradbenih inženirskih objektov s spremljajočimi objekti in napravami: 

– objektov prometne infrastrukture  

– cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov  

– drugih gradbenih inženirskih objektov – in sicer športnih igrišč, drugih gradbenih 

inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas in drugih gradbenih inženirskih 

objektov, ki niso uvrščeni drugje; 

– drugi gradbeni posegi. 
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Prikaz ureditvene situacije v merilu 1 : 1000 
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4 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so zagotovitev 

najmanj: 

– dostopa na javno cesto,  

– priključitve na javno elektroenergetsko omrežje, 

– priključitve na javno vodovodno omrežje, 

– priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, 

– ustreznega odvodnjavanja padavinskih odpadnih voda s strešin in z utrjenih površin. 

 

Investicije v družbeno javno infrastrukturo na območju OPPN niso predvidene oziroma niso potrebne. 
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5 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN 
 

Opravila Št. dni 

- priprava osnutka izhodišč za pripravo OPPN   14 
- priprava javnega naznanila o javni objavi izhodišč za pripravo OPPN  in njihova objava  14 
- dopolnitev izhodišč za pripravo OPPN na podlagi predlogov in pripomb javnosti ali 

nosilcev urejanja prostora oz. drugih udeležencev urejanja prostora ter priprava 

sklepa 

5 

- sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN na podlagi izhodišč 5 
- pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta (ID) od MOP po objavi sklepa o 

pripravi OPPN v uradnem glasilu  

7 

- pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) (v kolikor splošne ne 

bi zadoščale)* ter mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN  na okolje po 

prejemu ID številke 

30 

- pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje 21 
- analiza konkretnih smernic** (5) 
- izdelava geodetskega načrta 20 
- izdelava osnutka  OPPN  15  

- morebitna priprava okoljskega poročila *** 60 
- objava okoljskega poročila, v kolikor je potreben postopek CPVO*** 3 
- pridobitev mnenj NUP na osnutek (in morebitnih mnenj o sprejemljivosti vplivov 

izvedbe  OPPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti 

OP***) 

30 

- MOP na podlagi mnenj NUP, ki sodelujejo pri pripravi CPVO, odloči ali je OP 

ustrezno*** 

(30) 

- analiza mnenj na osnutek 10 
- dopolnitev osnutka OPPN  in priprava gradiva za JR 15 
- javno naznanilo s sklepom o javni razgrnitvi in javni obravnavi vsaj 7 dni pred 

pričetkom javne razgrnitve 

7 

- javna razgrnitev in javna obravnava 30 
- priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti oddanih v okviru javne 

razgrnitve in javne obravnave  

15 

- priprava elaborata ekonomike (do I. ali II. obravnave občinskega sveta) 10 
- I. obravnava na seji občinskega sveta in sprejem stališč do pripomb 1 
- priprava  predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti 15 
- pridobitev mnenj NUP na predlog (ter opredelitve NUP, ki sodelujejo v postopku 

CPVO, do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje***) 

30 - 60 

- MOP ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi v skladu s 

predpisi s področja varstva okolja *** 

30 

 
- analiza  mnenj na predlog 10 
- izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na seji občinskega sveta 15 
- II. obravnava na seji občinskega sveta in sprejem akta z odlokom  1 
- objava sprejetega odloka v uradnem glasilu 7 
- kompletiranje in predaja sprejetega ter v uradnem glasilu objavljen odloka o OPPN   7 

- pripravljavec posreduje sprejeti akt na MOP, ki ga javno objavi kot veljaven akt v 

državnem prostorskem informacijskem sistemu 

 

7 

* pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora v kolikor splošne ne bi zadoščale – neobvezno 

** v kolikor se zaprosi za konkretne smernice 

***  v kolikor se mora izvesti postopek CPVO   
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6 SKLADNOSTI POBUDE Z OPN 
 

Območje OPPN je glede na OPN opredeljeno kot površine podeželskega naselja SK v enoti urejanja MO 

5. Znotraj območja je med drugim dopustna gradnja stanovanjskih stavb s pomožnimi objekti, gostinskih 

stavb in trgovskih stavb. Ker gre v predmetnem primeru za kompleksnejšo turistično območje se 

območje načrtuje z OPPN. Podlaga za pripravo OPPN je 63. člen OPN, ki v petem odstavku določa, da 

lahko občina na podlagi 55. člena ZPNačrt-a tudi na drugih območjih podrobneje načrtuje prostorske 

ureditve, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil OPN sprejet. 

 
Prikaz namenske rabe v merilu 1 : 3.000 
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7 OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE 

NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

 

7.1  OBMOČJE OPPN 
 

 
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 3321 in 3322 ter del zemljišča 3342 vse k. o. 

Motvarjevci, skupne površine 5.280 m² (0,53 ha). 

 

Območje OPPN za umestitev turističnih objektov s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti zajema glede 

na OPN del enote urejanja prostora MO 5 na jugovzhodnem delu naselja Motvarjevci.  

 

Območje OPPN je glede na OPN opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo 

površine podeželskega naselja, z oznako SK. Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot kmetijsko 

zemljišče (90,2 %) in sicer kot njive s šifro rabe 1100 (22,4 %) in trajni travniki s šifro rabe 1300 (67,8 %). 

Zanemarljiv delež predstavljajo še drevesa in grmičevja s šifro rabe 1500 (0,03 %). Na območju OPPN 

so še evidentirana pozidana in sorodna zemljišča s šifro rabe 3000 (9,8 %).  

 

Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) v območju Goričko (identifikacijska 

številka 41300), v območju Nature 2000 v območju Goričko (številka območja SI3000221), v območju 

zavarovane narave znotraj območja Krajinski park Goričko (številka območja 3913) ter v erozijsko 

ogroženem območju znotraj območja običajnih zaščitnih ukrepov.   

 

Na podlagi analiz stanja gospodarske javne infrastrukture je do območja OPPN speljan vodovod. Na 

severni strani poteka prostozračni nizkonapetostni distribucijski daljnovod, oddaljen 11 m od območja 

OPPN, na južni strani pa prostozračni srednjenapetostni distribucijski daljnovod, oddaljen 28 m od 

območja OPPN. Na severozahodni strani znotraj naselja poteka telekomunikacijski vod, oddaljen 90 m 

od območja OPPN.   
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Prikaz lege območja OPPN na širšem območju v merilu 1 : 150.000 
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Prikaz območja OPPN na ortofotu posnetku 
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Prikaz dejanske rabe na območju OPPN v merilu 1 : 1.500 
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Prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN v merilu 1 : 1.500 
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Prikaz varstvenih režimov na območju OPPN v merilu 1 : 1.500 
 

 


